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 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการประปาสวนภูมิภาค 

 

 ภารกิจ และหนาที ่

ของการประปาสวนภูมิภาค (Provincial Waterworks Authority Act of 1979) 

• สํารวจ จัดหาแหลงนํ้าดิบและ จัดใหไดมาซ่ึงนํ้าดิบ  

(Conducting surveys,providing sources of the water and procuring raw water for 

production) 

• ผลิต จัดสงและจําหนายนํ้าประปา ท่ัวประเทศยกเวนกรุงเทพฯ,นนทบุรี และ

สมุทรปราการ (Producing ,delivering and distributing water supply across the country 

except  ฺBangkok Metropolitan area Nonthaburi and Samut Prakan Province.) 

• ดําเนินธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวของหรือ ตอเน่ืองกับธุรกิจการประปา 

(Undertaking other businesses related to or in continuation with the water supply 

business.) 
 

 วิสัยทศันของ กปภ. 

เปนองคกรช้ันดี เพ่ือปวงชน  ท่ีใหบริการนํ้าประปาอยางมีคุณภาพท่ัวถึง และได

มาตรฐาน 
 

 พันธกิจ 

เปนหนวยงานที่ใหบริการนํ้าประปาตามนโยบายของรัฐบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของ

รัฐและสุขอนามัยของประชาชนเปนสําคัญ พันธกิจหลักของ การประปาสวนภูมิภาค มี 3 

ประการ ไดแก  

1. ประกอบและสงเสริมธุรกิจการประปา 

2. สํารวจ จัดหาแหลงนํ้าดิบ และจัดใหไดมาซ่ึงนํ้าดิบ เพ่ือใชในการผลิต จัดสง และ

จําหนายนํ้าประปา 

3. ดําเนินธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวกับหรือตอเน่ืองกับธุรกิจประปา 
 

 วัตถุประสงคหลกัขององคกร 
1. สํารวจ จัดหาแหลงนํ้าดิบ และจัดใหไดมาซ่ึงนํ้าดิบ เพ่ือใชในกิจการประปา 

2. ผลิต จัดสง และจําหนายนํ้าประปาท่ัวประเทศในสวนภูมิภาค และดําเนินธุรกิจอื่นท่ี

เก่ียวของหรือตอเน่ืองกับธุรกิจการประปา 
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3. ใหบริการและอํานวยความสะดวกตางๆ ในการขอติดต้ังประปาใหแกประชาชน 

4. ขยายเขตจําหนายนํ้าประปาเพื่อใหประชาชนมีนํ้าประปาใชอยางท่ัวถึง 
 คานิยม (Values) 

1. การรวมคิดรวมทํา ( Participation ) หมายถึงการเปดโอกาสใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของมี

สวนรวมรับรู เสนอความเห็น รวมดําเนินการหรือรวมตัดสินใจอยางมีเอกภาพ 

2. ความรับผิดชอบตอหนาท ี่ ( Responsibility ) หมายถึง ความสํานึกในความ

รับผิดชอบตอหนาท่ี ตอสังคม ตอลูกคา เอาใจใสตอปญหา กระตือรือรนในการแกไขปญหาของ

องคกรอยางมีเอกภาพ 

3. ความประหยัด คุมคาและรักษาสิ่งแวดลอม ( Effciency ) หมายถึง การบริการ

จัดการโดยใชทรัพยากรท่ีอยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม รณรงคใหคนใน

องคกรประหยัดและใชทรัพยากรอยางคุมคา คํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางถูกตอง มีการดูแล

ปกปอง และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในทิศทางท่ีย่ังยืน 

4. ความถูกตองโปรงใส ( Transparency ) หมายถึง การสรางความไววางใจซ่ึงกัน

และกัน ทํางานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ใหความเปนธรรมกับทุกฝาย โดยการเปดเผยขอมูล

ขาวสารท่ีเปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา สะดวก ถูกตอง ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได 

5. ความเอื้ออาทรตอลูกคา ( Amity ) หมายถึง การใหความเปนมิตร ความเช่ือถือ 

ความหวังดี และความมีนํ้าใจตอผูใชนํ้าทุกระดับ 

6. ความเชื่อถือศรัทธาตอองคกร ( Credibility ) หมายถึง การมุงมั่นดําเนินงานในเชิง

สรางสรรค มีทัศนคติท่ีดี มีความเคารพรักศรัทธาตอองคกร และเชื่อมั่นวาองคกรจะมีความเจริญ

ย่ังยืนสืบไป 

 

 โอกาส 

1. สามารถใหภาคเอกชนเขามาลงทุนในกิจการตางๆ ท่ีเห็นวาเปนประโยชนตอการ

ประปาสวนภูมิภาคเพ่ือเปนการแบงเบาภาระการลง ทุน ซ่ึงเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ใหบริการท่ีรวดเร็วกวาและเปนไป ตามนโยบายของรัฐบาล ท่ีตองการใหเอกชนมารวม

ดําเนินงานกับรัฐ 

2. มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ จึงไดรับความเชื่อถือจากผูใชนํ้าในดานประสิทธิภาพ และ

คุณภาพของนํ้าประปามากกวานํ้าประปาท่ีผลิตโดยเอกชนรายยอย หรือท่ีผลิตโดยประปาสวน

ทองถ่ิน 
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3. สามารถแตกแขนงกิจการได เชน กอตั้งบริษัทรวมลงทุนในการผลิตนํ้าด่ืมบรรจุขวด 

หรือขายสงนํ้าดิบใหอุตสาหกรรม เปนตน 

4. รัฐบาลใหการสนับสนุนและสงเสริมการกระจาย อุตสาหกรรมภาคตางๆ ไปยังสวน

ภูมิภาค ทําใหมีความตองการนํ้าประปาสูงข้ึนในภูมิภาคตางๆ 

5. รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนเงินงบประมาณ เพ่ือการจัดหานํ้าสะอาดไปสู

ภูมิภาค และ พ้ืนท่ีชนบทเพ่ิมมากข้ึน 

6. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหเกิดความขยายตัวของชุมชนเมือง

มากข้ึน ดังน้ัน ความตองการใชนํ้าอุปโภค บริโภค จึงเพ่ิมสูงข้ึน 

 

 ขอจํากัด 

1. พ้ืนท่ีในความรับผิดชอบของการประปาสวนภูมิภาค เปนพ้ืนท่ีท่ีมีประชาชนอาศัยอยู

กระจัดกระจายและหางไกลกัน ทําใหตองใชงบประมาณในการดําเนินงาน และการลงทุนในการ

วางทอและสรรหาแหลงนํ้า 

2. ฐานะการเงินของ กปภ. มีขีดจํากัด ทําใหขยายงานไมไดตามความตองการของ

ประชาชน การอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาลก็ยังไมเพียงพอ จําเปนตองใชเอกชนเขามา

ดําเนินการในบางกิจกรรม 

3. บุคลากรเฉพาะดาน มีไมเพียงพอกับการดําเนินงานตามแผน เน่ืองจากอัตราคาจาง

ไมจูงใจ มีระบบคาตอบแทนต่ํา 

4. ปริมาณนํ้าสูญเสียในเกณฑสูงเน่ืองจากการปรับเปลี่ยนทอเกา หรือวางทอใหมใน

ชุมชนจายนํ้าเดิมไมสามารถดําเนินการไดในคราวเดียวกัน จําเปนตองทยอยเปลี่ยนเพื่อใหมี

ผลกระทบตอผูใชนํ้าเดิมนอยท่ีสุด กระบวนการลดนํ้าสูญเสียจําเปนตองมีมาตรการตรวจสอบ

และแกไขอยางตอเน่ือง ซ่ึงเปนภาระหนัก โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับการประปาท่ีมีทอเกาเปน

จํานวนมากหรือมีจํานวน พนักงานไมพอกับการบํารุงรักษาทอจายนํ้า 

5. อัตราคานํ้าประปาปจจุบันตํ่ากวาตนทุน และยังไมไดรับการปรับปรุงใหเปนไปตาม

ปจจัยแวดลอมท่ีแทจริง 

6. การดําเนินงานของการประปาสวนภูมิภาคไมคลองตัว เน่ืองจากมีกฏระเบียบท่ีใช

ปฏิบัตเิชนเดียวกับภาคราชการ 
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พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ.2522 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ พ.ศ.2522 

เปนปท่ี 34 ในรัชกาลปจจุบัน 

        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให

ประกาศวา 

      โดยท่ีเปนการสมควรจัดต้ังการประปาสวนภูมิภาค จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา

พระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนํา และยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปน้ี 

       มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา "พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ.
2522" 
        มาตรา 2 พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

        มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติน้ี 

        "คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการการประปาสวนภูมิภาค 

         "กรรมการ" หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการประปาสวนภูมิภาค 

         "ผูวาการ" หมายความวา ผูวาการการประปาสวนภูมิภาค 

         "พนักงาน" หมายความวา พนักงานของการประปาสวนภูมิภาค รวมท้ังผูวาการ 

         "ลูกจาง" หมายความวา ลูกจางของการประปาสวนภูมิภาค 

          "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

           มาตรา 4 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และ

ใหมีอํานาจออกระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
หมวด 1 
การจัดตั้ง ทุน และทุนสํารอง 
          มาตรา 5 ใหจัดต้ังการประปาข้ึนเรียกวา "การประปาสวนภูมิภาค" เรียกโดยยอวา 

"กปภ." และใหเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคในการประกอบและสงเสริมธุรกิจการประปาโดย

การสํารวจ จัดหาแหลงนํ้าดิบ และจัดใหไดมาซ่ึงนํ้าดิบ เพ่ือใชในการผลิต จัดสงและจําหนาย

นํ้าประปา รวมท้ังการดําเนินธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวกับหรือตอเน่ืองกับธุรกิจการประปา เพ่ือใหเกิด

ประโยชนแกการใหบริการสาธารณูปโภคโดยคํานึงถึงประโยชนของรัฐ และสุขภาพอนามัยของ 
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 แนวขอสอบ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประปาสวนภูมิภาค 
 

1.ขอใดเปนวัตถุหลักของการประปาสวนภูมิภาค 

 ก. สํารวจ จัดหาแหลงนํ้าดิบ และจัดใหไดมาซ่ึงนํ้าดิบ เพ่ือใชในกิจการประปา 

 ข. ผลิต จัดสง และจําหนายนํ้าประปาท่ัวประเทศในสวนภูมิภาค และดําเนินธุรกิจอื่นท่ี 

เก่ียวของหรือตอเน่ืองกับธุรกิจการประปา 

 ค. ใหบริการและอํานวยความสะดวกตางๆ ในการขอติดต้ังประปาใหแกประชาชน 

 ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

วัตถุประสงคหลักขององคกร 
1. สํารวจ จัดหาแหลงนํ้าดิบ และจัดใหไดมาซ่ึงนํ้าดิบ เพ่ือใชในกิจการประปา 

2. ผลิต จัดสง และจําหนายนํ้าประปาท่ัวประเทศในสวนภูมิภาค และดําเนินธุรกิจอื่นท่ี

เก่ียวของหรือตอเน่ืองกับธุรกิจการประปา 

3. ใหบริการและอํานวยความสะดวกตางๆ ในการขอติดต้ังประปาใหแกประชาชน 

4. ขยายเขตจําหนายนํ้าประปาเพื่อใหประชาชนมีนํ้าประปาใชอยางท่ัวถึง 
 

2. Participation เปนคานิยมเก่ียวกับเร่ืองใด 

 ก. การรวมคิดรวมทํา    ข. ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

 ค. ความประหยัด คุมคาและรักษาสิ่งแวดลอม 

 ง. ความถูกตอง โปรงใส 
 ตอบ ก. การรวมคิดรวมทํา  
        คานิยม (Values) 

 การรวมคิดรวมทํา ( Participation ) หมายถึงการเปดโอกาสใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของมี

สวนรวมรับรู เสนอความเห็น รวมดําเนินการหรือรวมตัดสินใจอยางมีเอกภาพ 

 ความรับผิดชอบตอหนาท ี่ ( Responsibility ) หมายถึง ความสํานึกในความ

รับผิดชอบตอหนาท่ี ตอสังคม ตอลูกคา เอาใจใสตอปญหา กระตือรือรนในการแกไขปญหาของ

องคกรอยางมีเอกภาพ 

 ความประหยัด คุมคาและรักษาสิ่งแวดลอม ( Effciency ) หมายถึง การบริการ

จัดการโดยใชทรัพยากรท่ีอยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม รณรงคใหคนใน  
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3. Effciency เปนคานิยมเก่ียวกับเร่ืองใด 

 ก. การรวมคิดรวมทํา     

 ข. ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

 ค. ความประหยัด คุมคาและรักษาสิ่งแวดลอม 

 ง. ความถูกตอง โปรงใส 
   ตอบ ค. ความประหยดั คุมคาและรักษาสิ่งแวดลอม 
    คําอธิบายดังขอขางตน 

 

4. คําวา “ประปา” กําเนิดข้ึนในยุคสมัยใด 

 ก. พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

 ข. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

 ค. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

 ง. พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว 
 ตอบ ก. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

กําเนิดคําวา " ประปา " พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จประพาสยุโรป 2 

คร้ัง ทรงพระราชดําริวา กรุงเทพฯ นาจะมีนํ้าสะอาดสําหรับดื่มและใช เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 

2440 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกาฯ ใหตราพระราชกําหนดสุขาภิบาลข้ึนและจัดตั้งกรมสุขาภิบาล

ดวย และไดวาจางชางผูชํานาญการประปาจากฝร่ังเศส ช่ือ นายเดอลาม โฮเตียร มาจัดทํา

แผนงานเร่ืองวิธีการนํ้าประปากระทรวงเกษตราธิการ ซ่ึงมีหนาท่ีจัดการทดนํ้าเพ่ือการเพาะปลูก

ไมขัดของ และตอมานํ้าดิบไดดําเนินการผานการกรองสะอาดแลว ก็โปรดเกลาฯใหเรียก Water 

Supply วา “ ประปา “ จากคําภาษาสันสกฤต 

 

5. กิจการประปาเดิมดําเนินการแบบเปนระบบราชการ สังกัดกระทรวงใด 

 ก. กระทรวงกลาโหม    ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 ค. กระทรวงมหาดไทย    ง. กระทรวงคมนาคม 
 ตอบ ค. กระทรวงมหาดไทย 

กิจการประปาเดิมดําเนินการแบบเปนระบบราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตอมาได

ปรับปรุงโดยการจัดต้ังเปนรัฐวิสาหกิจ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไดแกจังหวัด 

สมุทรปราการ และนนทบุรี ในป พ.ศ. 2510 เรียกวา การประปานครหลวง (กปน.)สวนใน  
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องคกรและการจัดการ 
 
องคการ  (Organization) 

"องคการ"  ตามแนวความคิดของ  Stephen P. Robbins  คือ  การจัดการ
ของกลุมบุคคล โดยมีเจตนาที่จะใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายเปน
การเฉพาะ 

องคการประกอบดวยคุณลักษณะสําคัญ  3  ประการ  คือ 
              1.จุดมุงหมายโดยชัดเจน  (Distinct Purpose)  คือ  การมีเปาหมายรวมกัน 
   2.บุคลากร  (People)  คือ  การรวมตัวกันของคนตั้งแต  2  คนข้ึนไป 
              3.โครงสราง  (Structure)  ที่ชัดเจน  คือ การมีปฏิสัมพันธตอกัน 

ในปจจุบันนี้  องคการไดแปรเปล่ียนจากองคการระบบปด  (Closed 
System)มาเปนองคการระบบเปด  (Opened System)  ซึ่งมีความยืดหยุนและตอบสนอง
การเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

 
ตารางเปรียบเทียบแนวความคิดขององคการท่ีแปรเปล่ียนไป  มีดังนี้ 

องคการแบบดั้งเดิม องคการสมัยใหม 
1. คงสภาพอยูกับท่ีเดิม 
2. มีระเบียบกฎเกณฑท่ีไมยืดหยุน 
3. เนนตัวงานท่ีดําเนินการ 
4. กําหนดหนาท่ีโดยยึดตําแหนงงาน 
5. เนนปจเจกชน  (Individual) 
6. ทํางานแบบถาวร  (จางแบบถาวร) 
7. เนนการส่ังการใหลูกนองทําตาม 
8. การตัดสินใจอยูท่ีผูจัดการ 
9. เนนกฎระเบียบท่ีองคการกําหนดเปนหลัก 

  10.แรงงานมาจากคนแบบเดียวกัน 
 11. ระยะเวลาทํางาน 5 – 9 ชั่วโมง/วัน 
 ความสัมพันธในการทํางานเปนไปตามลําดับชั้นของ
การบังคับบัญชา 

 ทํางานเฉพาะในองคการและตามเวลาทีไดกําหนดไว 

1. มีการปรับสภาพเคล่ือนไหวตามสภาพแวดลอม 
2. มีระเบียบกฎเกณฑท่ียืดหยุน 
3. เนนทักษะหรือความเชี่ยวชาญ 
4. กําหนดหนาท่ีโดยยึดภาระงานที่ตองกระทํา 
5. เนนทีมงาน  (Work Team) 
6. นิยมจางทํางานแบบชั่วคราว 
7. เนนความสัมพันธมากกวาการแสดงอํานาจ 
8. การตัดสินใจใหพนักงานมีสวนรวม 
9. เนนลูกคาเปนจุดศูนยกลางท่ีองคการจะตอบสนอง 

 10. แรงงานมีความหลากหลายในชาติพันธุ 
 11. ระยะเวลาทํางานไมกําหนดตายตวั 

 ความสัมพันธในการทํางานเปนแบบแนวราบ หรอืแบบเครือขาย 
 ทํางานท่ีใด เมื่อไรก็ได  โดยสถานที่ทํางานอาจอยูภายนอกบริษัท 
แตสามารถติดตอและตามตัวกันได  โดยใชระบบสารสนเทศเขามา
ชวย 
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กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย  (HRM Process) 
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนกิจกรรมที่สําคัญในการจัดคนเขา

ทํางาน  และดํารงไวซึ่งผลการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับสูง  โดยมี  8  ข้ันตอน คือ 
 1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย  (Human Resource Planning) 

 System Approach  คือ  แนวความคิดแบบระบบหรือการวิเคราะหเชิง
ระบบ  เปนระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยที่สรางความมั่นใจใหแกผูบริหารวา  ไดมี
บุคคลที่มีความสามารถในการทํางานใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค  โดยมีการ
วางแผนดานกําลังคน  การฝกอบรม  การพัฒนา  และเนนในดานแรงงานสัมพันธ 

 2. การสรรหาบุคคล(Recruitment)และการลดกําลังคน  (Decruitment) 
 การสรรหา  (Recruitment) เปนกระบวนการของการกําหนดพื้นที่หลัก

แหลง  และดึงดูดความสามารถของบุคคลใหมาสมัครงาน  เพราะผูบริหารจําเปนตองสรร
หาบุคคลเขาทํางาน  ซึ่งเปนหลักการแรกของการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 การลดกําลังคน  (Decruitment)  เปนเทคนิคในการลดอุปทานดาน
แรงงานภายในองคการ  ซึ่งประกอบดวย  การไลออก  ปลดออก  ลดเวลาทํางาน  
เกษียณอายุกอนเวลา และการจัดแบงงานกันทํา  โดยความจําเปนในการลดกําลังคนอาจ
เกิดข้ึนไดทุกขณะเพื่อความเหมาะสมและตามความตองการของฝายบริหาร  เชน  
ในขณะที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก  ทําใหธุรกิจตองลดกําลังคนทํางานลง  จึงจะ
ทําใหธุรกิจผานพนวิกฤติไปได 

 3. การคัดเลือก  (Selection) 
 การคัดเลือก  (Selection)  เปนกระบวนการในการกลั่นกรองผูที่มาสมัคร

งาน  เพื่อใหไดคนที่เหมาะสมท่ีสุดมาทํางาน  และยังเปนการวางแผนความตองการเพื่อ
การบริหารงานอยางละเอียดลึกซึ้ง  เปนพื้นฐานที่สําคัญตามความตองการของตําแหนง
งาน 

การคัดเลือกถือเปนการพยากรณหรือการคาดการณอยางหนึ่ง  ซึ่งจะมีผล
ออกมา 4 ประการ คือ การตัดสินใจที่ถูกตอง  (การปฏิเสธคนไมดี),  การยอมรับ
ขอผิดพลาด,  การปฏิเสธขอผิดพลาด  และการตัดสินใจท่ีถูกตอง  (การยอมรับคนดี) 

ขอผิดพลาดในการคัดเลือกสามารถชักนําไปสูความเปนจริงตามหลักการ
ของ  Peter ซึ่งกลาววาผูบริหารมีแนวโนมที่จะไดรับการสงเสริมใหไปอยูในระดับ
ความสามารถของตัว  ถึงแมวาจะมีขอแนะนําจากหลาย ๆ ฝายวา  การตัดสินใจคัดเลือก
ควรขึ้นอยูกับผูบังคับบัญชาที่ตําแหนงนั้นสังกัดอยู 
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ความเที่ยงตรง  (Validity)  หรือความถูกตอง  ความสมบูรณ  คือ  การ
พิสูจนวาความสัมพันธระหวางเครื่องมือในการคัดเลือกกับเกณฑที่ใชเขากันไดดี 

ความเช่ือถือได  (Reliability)  หรือความไวใจได  คือ  ความสามารถ
ของเครื่องมือที่ใชคัดเลือกสามารถวัดส่ิงเดียวกันไดอยางสม่ําเสมอ 

กระบวนการคัดเลือกควรประกอบดวยการสัมภาษณ  การทดสอบ  และใช
ศูนยการวัดผล  เพื่อหลีกเล่ียงความไมพอใจ  และการหมุนเวียนเขาออกของคนงาน  
โดยกิจการควรใหความมั่นใจแกพนักงานใหมเพื่อใหรูจักและคุนเคยกับคนงานอื่น ๆ  ใน
องคการ 

เคร่ืองมือในการคัดเลือก  (Selection Device)  ไดแก  แบบฟอรมใบ
สมัคร,  การทดสอบขอเขียน,  การทดสอบความรูความสามารถโดยลงมือปฏิบัติจริง  
เชน  การศึกษา  ความรู  ทักษะและความชํานาญ,  การสัมภาษณ,  การตรวจสอบ
หลักฐานและขอมูลของผูสมัคร,  การตรวจรางกาย 

 4. การปฐมนิเทศ  (Orientation) 
 การปฐมนิเทศจัดทําข้ึนมาเพื่อตองการแนะนําพนักงานใหมใหรูจักและ

คุนเคยกับองคการ  โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ  เปนการลดความกระวนกระวายใจใน
เบื้องตน,  ทําใหพนักงานใหมคุนเคยกับงาน  สถานที่ทํางานและองคการ,  ทําใหคนเกา
กับคนใหมปรับตัวเขาหากัน 

 5. การฝกอบรม  (Training) 
 การฝกอบรม  เปนกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากร  ซึ่ง

จะทําใหเขาเหลานั้นมีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มข้ึน  และความสามารถของ
พนักงานท่ีทํางานในองคการจนบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายนั้น  พนักงานควรไดรับการ
ฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ  สวนการพัฒนาผูบริหารวิธีที่จะใหไดผลดีควรใชวิธีการพัฒนา
และฝกอบรมอยางสม่ําเสมอและมีระบบ 

ขั้นตอนของการฝกอบรม  มีดังนี้ 
1. การหาความตองการในการฝกอบรม  
2. การออกแบบโปรแกรมการฝกอบรม 
3. การนําโปรแกรมการฝกอบรมไปใช  
4. การประเมินผลโครงการการฝกอบรม 
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กระบวนการพัฒนาผูบริหารและการฝกอบรม  มีข้ันตอนดังนี้ 
1. ความตองการขององคการ  ไดแก  จุดมุงหมายของกิจกรรม  การสรรหา

ผูบริหาร  และอัตราการหมุนเวียนเขาออก 
2. ความตองการในการดําเนินงานและงานในตัวของมันเอง  ไดแก  คํา

บรรยายลักษณะงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
3. ความตองการฝกอบรมของแตละบุคคล  ไดแก  การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน  การทดสอบและการสํารวจ 
4. งานในปจจุบัน  ไดแก  เปรียบเทียบการปฏิบัติงานท่ีเปนจริงและที่

ตองการ 
5. งานในข้ันตอไป  ไดแก  เปรียบเทียบความสามารถในปจจุบันกับความ

ตองการของงานในขั้นตอไป  และการเตรียมตัวอยางมีระบบสําหรับงานใหมที่จะ
ไดรับมอบหมาย 

6. ความตองการในอนาคต  ไดแก  การคาดการณความสามารถใหมที่
จะตองใชกับงานในขั้นตอไป  และการรวมกันของการวางแผนการฝกอบรม 

วิธีการพัฒนาผูบริหาร  (Manager Development)  มีดังนี้ 
1. On the Job Training  เปนการฝกอบรมในระหวางการทํางาน ไดแก  

ความกาวหนาตามที่ไดวางแผนไวการสับเปล่ียนงานการเปนผูชวยในตําแหนงงาน
หนึ่ง  การเล่ือนข้ันชั่วคราว  คณะกรรมการขั้นตนการสอนและการฝกหัด 

2. Internal and External Training  เปนการฝกอบรมภายในและภายนอก  
ไดแก  การฝกอบรมที่มีตอความรู สึก  โปรแกรมการจัดประชุม  โปรแกรมการ
ฝกอบรมซึ่ งจัดโดยมหาวิทยาลัย  การสอนโดยการอานโทรทัศนและวี ดีโอ  
แบบจําลองทางธุรกิจ  แบบฝกหัดท่ีทําใหเกิดความชํานาญ  และระบบผูเชี่ยวชาญ  
(Expert System : ES) 

 6. การประเมินผล  (Evaluation) 
การประเมินผลเปนสิ่ ง สําคัญอยาง ย่ิงตอการบริหารงานอยางมี

ประสิทธิภาพ  ซึ่งจากหลักฐานที่เชื่อถือได  แสดงใหเห็นความแตกตางระหวาง
จุดมุงหมายของการประเมินผลที่ไดกําหนดไวกับวิธีการท่ีใชจริง  ซึ่งความแตกตาง
เหลานี้เปนสาเหตุของความไมพอใจ 

 
 วัตถุประสงคของการประเมินผล  มีดังนี้ 



14 
 

1. การพัฒนาทางดานการบริหาร  
2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. การพัฒนาการปฏิบัติงาน  
4. การพิจารณาคาตอบแทน 
5. การชี้ใหเห็นถึงความสามารถ  
6. ขอมูลยอนกลับ 
7. การวางแผนกําลังคน  
8. การติดตอส่ือสาร 

การประเมินผลงานที่เรียกวา 360 องศา  หมายถึงการปฏิบัติงานขององคการ
จะถูกประเมินจากบุคคลที่เกี่ยวของกับธุรกิจ  เชน  ลูกคา  ผูขายวัตถุดิบ  เพื่อนรวมงาน  
ผูบังคับบัญชา  ผูใตบังคับบัญชา  รวมทั้งผูที่เกี่ยวของอื่น ๆ กับผูถูกประเมิน 

การทบทวนการประเมินผล  มี  3  วิธี คือ 
1. การประเมินผลอยางละเอียดที่เปนทางการ 
2. การทบทวนความกาวหนาหรือเปนไปตามระยะเวลา 
3. ใชเปนเครื่องชี้ที่ตอเนื่องกันไปของการทํางาน 

 7. การพัฒนาอาชีพ  (Career Development) 
การพัฒนาอาชีพ  เปนลําดับข้ันของตําแหนงงาน  ซึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

จะตองครอบครองระหวางชวงชีวิตการทํางานของบุคคลนั้น  ซึ่งโดยท่ัวไปองคการจะ
ออกแบบโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อชวยใหพนักงานไดตระหนักถึงเปาหมายของงาน
อาชีพนั้น ๆ 

ปจจุบันแนวคิดดานการพัฒนาอาชีพไดเปล่ียนไป  โดยหลักสําคัญอยูที่แต
ละบุคคลจะเลือกทํางานอาชีพและรับผิดชอบในอาชีพดวยตนเอง  ไมใชองคการเปนผู
เลือก  ซึ่งการตัดสินใจเลือกอาชีพที่ดีที่สุดก็คือการที่ความตองการของแตละบุคคลในการ
ดําเนินชีวิตสามารถเขากันไดกับความสนใจ  ความสามารถ  และโอกาสทางการตลาด 

 
 8. คาตอบแทนและผลประโยชนอ่ืน ๆ  (Compensation and Benefits) 

โดยจุดมุงหมายของการออกแบบระบบการจายคาตอบแทนที่มีประสิทธิผล
และเหมาะสมก็เพื่อเปนการดึงดูดใจ  และสรรหาพนักงานที่มีความรูความสามารถที่จะ
ชวยองคการใหบรรลุนิติภารกิจหรือเปาหมายที่ไดวางไว  จึงตองมีการปรับเปล่ียนให
เหมาะสมกับสภาพการณ 
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สวนประกอบของคาตอบแทน  มีดังนี้ 
1. Wage and Salary – Base Pay  เปนการจายคาตอบแทนโดยยึดหลัก

ความรูความสามารถและวุฒิการศึกษาเปนเกณฑ 
2. Skill – Base Pay  เปนการจายคาตอบแทนโดยยึดหลักทักษะเปนเกณฑ 
3. Wage and Salary Add–on  เปนการจายคาตอบแทนเพิ่มจากคุณวุฒิหรือ

ความรูความสามารถขั้นพื้นฐาน 
4. Incentive Pay  เปนการจายคาตอบแทนเพิ่มจากที่ทํางานไดเกิน

มาตรฐานที่กําหนด 
5. Benefits and Service  เปนการจายคาตอบแทนเพิ่มใหในรูปของ

ผลประโยชนอื่น ๆ และบริการ 
 
ประเด็นปจจุบันในการจัดหาทรัพยากรมนุษย  
(Current Issues in Human Resource Management) 

Workforce Diversity  คือ  กําลังแรงงานที่หลากหลายที่มารวมทํางาน
กัน  โดยมาจากหลายแหลงซึ่งทําใหกําลังแรงงานเปลี่ยนแปลงไป  อันมีผลกระทบตอการ
เสาะหาแรงงาน  การคัดเลือก  การปฐมนิเทศ  และการฝกอบรมพนักงาน 

Sexual Harassment  คือ  การละเมิดสิทธิทางเพศ  ซึ่งเปนพฤติกรรมที่
สอใหเห็นถึงการกาวราวทางเพศ  การใชวาจาหรือรางกายลวงเกินทางเพศ  ซึ่งปจจุบัน
พนักงานควรไดรับการคุมครอง 

Dual – Carrer Couples  คือ  การท่ีคูสมรสมีงานทําเปนงานอาชีพดาน
การบริหารและการจัดการซึ่งทําใหองคการตองกําหนดนโยบายเปนพิเศษ  เชน  การจาง
ญาติพี่นองมาทํางาน  (Nepotim)  การยายถิ่นฐานการโยกยาย  และความขัดแยงดาน
ความสนใจ 

 HIV/AIDs  ซึ่งในปจจุบันถือเปนส่ิงที่องคการตองใหความสนใจ  โดย
จัดตั้งโปรแกรม AIDsในที่ทํางาน ดวยการพยายามสรางสภาพแวดลอมที่ทําใหพนักงาน
ที่มีเชื้อ  HIV  ไมเกิดความกลัวที่จะเปดเผยตนเอง  โดยคนเหลานี้สามารถทํางานตอไป
อยางมีประสิทธิภาพ  และเพื่อนรวมงานสามารถซักถามปญหาได  แสดงความหวงใย  
และไมเกิดความกลัวที่จะตองทํางานรวมกับคนที่มีเชื้อ  HIV 
 
 



16 
 

สรุปพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 
 พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา  “พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.2540” 
มีผลใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป และมี
นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และมีอํานาจออกกฎกระทรวง  ผูรับสนองพระ
บรมราชโองการ คือ พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ  นายกรัฐมนตรี 
 “ขอมูลขาวสาร” หมายความวา  ส่ิงท่ีส่ือความหมายใหรูเร่ืองราวขอเท็จจริง ขอมูล  
หรือส่ิงใดๆ  ไมวาการส่ือความหมายน้ันจะทําไดโดยสภาพของส่ิงน้ันเองหรือโดยผานวิธีการ
ใดๆ  และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ 
ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือวิธี
อื่นใดท่ีทําใหส่ิงท่ีบันทึกไวปรากฏได 
 “ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ    ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน 
 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค ราชการ
สวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  สวนราชการสังกัดรัฐสภา  ศาลเฉพาะในสวนท่ีไมเกี่ยวกับการ
พิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและ
หนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา  ผูซ่ึงปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 
 “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของ
บุคคล เชน  การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือประวัติการ
ทํางาน  บรรดาท่ีมีช่ือของผูน้ันหรือมีเลขหมาย รหัส หรือส่ิงบอกลักษณะอื่นท่ีทําใหรูตัวผูน้ัน
ได  เชน  ลายพิมพน้ิวมือ  แผนบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความ
รวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของผูท่ีถึงแกกรรมแลวดวย 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 “คนตางดาว” หมายความวา  บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นท่ีอยู 
ในประเทศไทย  และนิติบุคคลดังตอไปนี้ 
 (1) บริษัทหรือหางหุนสวนท่ีมีทุนเกินกึ่งหน่ึงเปนของคนตางดาว  ใบหุนชนิดออกใหแก
ผูถือ ใหถือวาใบหุนน้ันคนตางดาวเปนผูถือ 
 (2) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหน่ึงเปนคนตางดาว 
 (3) สมาคมหรือมูลนิธิท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนของคนตางดาว 
 (4) นิติบุคคลอื่นใดท่ีมีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหน่ึงเปนคนตางดาว 
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การเปดเผยขอมูลขาวสาร 
 หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษา 
 (1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
 (2) สรุปอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
 (3) สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของ
รัฐ 
 (4) กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ขอบังคับ  คําส่ัง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน นโยบาย 
หรือการตีความ  ท้ังน้ี เฉพาะที่จัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพ่ือใหมีผลเปนการท่ัวไปตอ
เอกชนท่ีเกี่ยวของ 
 (5) ขอมูลขาวสารอื่นตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปน้ีไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูได   
 (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและ
คําส่ังท่ีเกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 
 (2) นโยบายหรือการตีความท่ีไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  
 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปท่ีกําลังดําเนินการ 
 (4) คูมือหรือคําส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิ
หนาท่ีของเอกชน 
 (5) ส่ิงพิมพท่ีไดมีการอางอิง 
 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับ
เอกชนในการจดัทําบริการสาธารณะ 
 (7) มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการท่ีแตงต้ังโดยกฎหมาย หรือโดยมติ
คณะรัฐมนตรี  ท้ังน้ี ใหระบุรายช่ือรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสาร
ท่ีนํามาใชในการพิจารณาไวดวย 
 (8) ขอมูลขาวสารอื่นตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 

ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย 
 ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริยจะ
เปดเผยมิได 
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การรางหนังสือราชการ 
 
ความสําคัญและประโยชนของการเขียนหนังสือ 

1. เปนเครื่องมือในการสื่อสาร ระหวางผูสง และผูรับหนังสือ 
2. สามารถสื่อความหมายไดถูกตอง ตรงประเด็น และเขาใจตรงกัน 
3. ประหยัดเวลา ในการตีความ ไมตองสอบถามหรือเขียนใหมนํากลับมาอาน

ทบทวน ทําความเขาใจไดหลายคร้ังเทาที่ตองการ 
4. สามารถเก็บไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบได 
5. หรือใชเปนตัวอยางสําหรับการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาที่ 
6. เปนภาพลักษณที่ดีขององคกร 

 
ความหมายของหนังสือ หนังสือราชการ และหนังสือโตตอบ 

“หนังสือ” หมายความวา เอกสารตางๆ ที่ทางราชการจัดทําข้ึน รวมทั้งเอกสารท่ี
บุคคลภายนอกสงมายังหนวยงาน และเจาหนาที่รับไวถือวาเปนหนังสือราชการดวย 

“หนังสือราชการ” หมายความวา เอกสารที่เปนหลักฐานทางราชการ ไดแก 
1. หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ 
2. หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงสวนราชการอื่นใด ที่ไมใชสวนราชการ หรือที่มีไป

ถึงบุคคลภายนอก 
3. หนังสือที่สวนราชการอื่นใด ที่ไมใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึง

สวนราชการ 
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทําข้ึนเพื่อเปนหลักฐานทางราชการ 
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 
6. ขอมูลขาวสาร หรือหนังสือที่ไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
“หนังสือโตตอบ” หมายความวา หนังสือที่สวนราชการ หนวยงาน หรือบุคคล 

ภายนอก มีถึงกัน หรือมีการโตตอบไปมาระหวางกัน 
ความสําคัญของงานสารบรรณ “งานสารบรรณ” หมายความวา เปนงานที่

เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแตการจัดทํา การรับ การสงการเก็บรักษา การยืม 
จนถึงการทําลาย 
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สรุประเบียบวาดวยรักษาความลับของทางราชการ  
พ.ศ.2544 

 
“ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544”  ระเบียบนี้

ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด 120 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบ  มีนายชวน หลีกภัย ลงนามในประกาศ 
      “ขอมูลขาวสารลับ” หมายความวา ขอมูลขาวสารตาม ม.14 หรือ ม.15 ที่มีคําส่ัง
ไมใหเปดเผยและอยูในความครอบครอง หรือ ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะ
เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ หรือ ที่เกี่ยวกับเอกชน ซึ่งมีการกําหนดใหมีชั้น
ความลับเปน ชั้นลีบ ชั้นลับมาก หรือ ชั้นลับที่สุด ตามระเบียบนี้ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติ
หนาที่ของหนวยงานของรัฐ และประโยชนแหงรัฐประกอบกัน 
        “ประโยชนแหงรัฐ” หมายความวา การดําเนินงานของรัฐที่เกี่ยวกับประโยชน
สาธารณะ หรือ ประโยชนของเอกชนประกอบกัน ไมวาจะเปนเรื่องความมั่นคงของรัฐที่
เกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศ หรือระหวางประเทศ การปองกันประเทศ เศรษฐกิจ 
สังคม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การพลังงาน และส่ิงแวดลอม 
       “ หัวหนาหนวยงานของรัฐ” หมายความวา 
 (1) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคล 

      สําหรับสวนราชการในสังกัด กระทรวงกลาโหม ใหหมายความรวมถึง 
หัวหนาสวนราชการที่ข้ึนตรงตอ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ก ร ม ร า ช อ ง ค รั ก ษ 
กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ 
 (2) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับราชการสวนภูมิภาค 
  (3) ผูวาราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
นายกเทศมนตรี  ประธานสภาตําบล  นายกเมืองพัทยา หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน แลวแตกรณี สําหรับขาราชการสวนทองถิ่น 
      (4) ผูบริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ สําหรับงานของ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
       “ การปรับช้ันความลับ” หมายความวา การลด หรือ เพิ่มชั้นความลับของขอมูล
ขาวสารลับ และใหหมายความรวมถึง การยกเลิกชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับนั้น
ดวย 
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 ทุก 5 ป เปนอยางนอย ใหนายกรัฐมนตรีจัดใหมีการทบทวนการปฏิบัติการตาม
ระเบียบนี้ และพิจารณาแกไขเพิ่มเติมระเบียบนี้ใหเหมาะสม 

 ใหหนวยงานของรัฐ มีหนาที่รักษาขอมูลขาวสารลับในหนวยงานของตน และ
อาจมอบหมายหนาที่ดังกลาวไดตามความจําเปนใหผูใตบังคับบัญชา หรือใหแกราชการ
สวนภูมิภาค ในกรณีที่สามารถมอบอํานาจไดตาม กม. 

 บุคคลที่จะเขาถึงขอมูลขาวสารบัญในช้ันความลับใด จะตองเปนบุคคลที่ผู
บังคับ บัญชามอบหมายความไววางใจ และใหเขาถึงขอมูลขาวสารลับไดเฉพาะเรื่องที่
ไดรับมอบหมายเทานั้น 
 

 องคการรักษาความปลอดภัย 
 องคการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบนี้ ไดแก  

 (1) สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี เปนองคการรักษาความ
ปลอดภัยฝายพลเรือน 
 (2) ศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด เปนองคการรักษาความ
ปลอดภัยฝายทหาร 
 ช้ันความลับของขอมูลขาวสารลับ แบงออกเปน 3 ช้ัน คือ  

(1) ลับที่สุด (TOP SECRET) 
(2) ลับมาก ( SECRET) 
(3) ลับ ( CONFIDENTIAL)  

 ลับที่สุด หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียง
บางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรงที่สุด 
 ลับมาก หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียง
บางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรง 
 ลับ หมายความถึง ลับที่สุด หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผย
ทั้งหมดหรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐ  
 

 ผูมีอํานาจกําหนดช้ันความลับ 
 ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดช้ันความลับ 
พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบการกําหนดชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับนั้นดวยวาเปน
ขอมูลขาวสารประเภทใด และเพราะเหตุใด ในการนี้อาจมอบหมายหนาที่ดังกลาวไดตาม  
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แนวขอสอบบุคลากร   
 
76.การจัดการดานสหภาพแรงงานสัมพันธ 
 ก.Personal Objectives               ข.Organizational Objectives  
 ค. Societal Objectives               ง. Functional Objectives  
ตอบ  ค. Societal Objectives  
 วัตถุประสงคดานสังคม  (Societal Objectives)  คือ  การที่องคการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือท่ีจะไดเกิดประโยชนตอสังคมโดยสวนรวมมาก
ท่ีสุด  เชน  การจัดการใหเปนไปตามกฎหมาย  การจัดการดานสหภาพแรงงานสัมพันธ  การ
จัดการทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน  เปนตน 
 
77.เนนการตอบสนองความตองการของบุคลากรอยางยุติธรรม 
 ก.Personal Objectives               ข.Organizational Objectives  
 ค. Societal Objectives               ง. Functional Objectives  
ตอบ  ก.Personal Objectives  
 วัตถุประสงคดานบุคคล  (Personal Objectives)  คือ การท่ีหนวยงานดานทรัพยากร
มนุษยจะตองมีหนาท่ีในการตอบสนองความตองการของบุคลากรในองคการอยางยุติธรรม
มากท่ีสุด  ซ่ึงกิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีวัตถุประสงคดานบุคคลน้ี  ไดแก  การ
ฝกอบรมและการพัฒนา  การประเมินคางาน  การบรรจุแตงต้ัง  การชดเชยการควบคุม  เปน
ตน 
 
78.การจัดการใหเปนไปตามกฎหมาย 
 ก.Personal Objectives               ข.Organizational Objectives  
 ค. Societal Objectives               ง. Functional Objectives  
ตอบ ค. Societal Objectives  
 
79.เนนกิจกรรม การฝกอบรม และการพัฒนา 
 ก.Personal Objectives               ข.Organizational Objectives  
 ค. Societal Objectives               ง. Functional Objectives  
ตอบ  ก.Personal Objectives 
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80.ใหความสนใจกับการพยากรณวาในอนาคตจะมีความสมดุล เกินดุล หรือขาดดุลของกําลัง
แรงงานมากนอยเพียงใด 
 ก. การวางแผนโดยการใชอัตราการเขาสูกําลังแรงงาน 
 ข. การวางแผนโดยพิจารณาอัตราสวนการเขาศึกษาตอ 
 ค. การวางแผนโดยคํานึงถึงผลตอบแทนในการลงทุน 
 ง. การวางแผนโดยการหากําลังคนที่ตองการ   
ตอบ ก. การวางแผนโดยการใชอัตราการเขาสูกําลังแรงงาน 
         การวางแผนกําลังคนโดยการใชอัตราการเขาสูกําลังแรงงาน(Labour Force 
Participation Rates)  เปนการวิเคราะหถึงกําลังแรงงานทั้งหมดในระยะใดระยะหน่ึงวามีมาก
นอยเพียงใด  แลวนําไปใชพยากรณกําลังแรงงานหรือกําลังคนในอนาคตวามีความสมดุล  
เกินดุล  หรือขาดดุลอยางไร 
 
81.ใชอัตราสวนการศึกษาตอ Enrolment Ratios มาศึกษาเพื่อการวางแผนใหเหมาะสม 
 ก. การวางแผนโดยการใชอัตราการเขาสูกําลังแรงงาน 
 ข. การวางแผนโดยพิจารณาอัตราสวนการเขาศึกษาตอ 
 ค. การวางแผนโดยคํานึงถึงผลตอบแทนในการลงทุน 
 ง. การวางแผนโดยการหากําลังคนที่ตองการ   
ตอบ  ข. การวางแผนโดยพิจารณาอัตราสวนการเขาศึกษาตอ 
 การวางแผนกําลังคนโดยพิจารณาอัตราสวนการเขาศึกษาตอ  (Enrolment Projection 
Approach)  เปนวิธีการวางแผนการศึกษาท่ีอาศัยการใชอัตราสวนของการเขาศึกษาตอ  
(Enrolment Ratio)  มาศึกษาเพื่อวางแผนใหเหมาะสม 
 
82.ขอใดตอไปนี้ถูกตอง 
  ก. การบริหารงานบุคคลยุคด้ังเดิม สนใจหลักเกณฑในการบริหารมากกวาสนใจคน 
  ข. การบริหารงานบุคคลยุคด้ังเดิม ใหความสําคัญตอแนวความคิดเกี่ยวกับมนุษย
สัมพันธ 
  ค. การบริหารงานบุคคลยุคใหม ยอมรับแนวคิดของ Frederick Taylor 
  ง. การบริหารงานบุคคลสมัยใหม มีลักษณะเปนสหวิทยาการ   
 ตอบ  ง. การบริหารงานบุคคลสมัยใหม มีลักษณะเปนสหวิทยาการ 
 การบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหมมีหลักการดังน้ี 
 1.  การบริหารงานบุคคลไมใชกระบวนการ  
 2.  มีลักษณะเปนสหวิทยาการมากข้ึน 
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 3.  มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและบทบาทของผูนําใหมีลักษณะเปนประชาธิปไตย 
 4.  มีการเคล่ือนไหวเปลี่ยนแปลงอยูเสมอในลักษณะพลวัต 
 5.  ตองคํานึงถึงผูนําการเปลี่ยนแปลงในองคการ  
 6.  บริหารงานบุคคลดวยระบบคุณธรรม 
 7.  มีระบบควบคุมตนเองและสงเสริมใหบุคคลากรภาครัฐพัฒนา 
 8.  มีระบบวินัยเพื่อใชควบคุมพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม 
 
83.การไดมาซ่ึงบุคลากรเขามาทํางานในองคการประกอบดวยข้ันตอนอะไรบาง 
 ก. การวางแผนกําลังคน  ข. การสรรหา  
 ค. การคัดเลือก  ง. ทุกข้ันตอน 
 ตอบ  ง. ทุกข้ันตอน 
 การไดมาซ่ึงบุคคลเขามาทําในองคการ  มีข้ันตอนดังน้ี   
 1.  การสรรหา   
 2.  การคัด–เลือก   
 3.  การวางแผนกําลังคน   
 4.  การทดลองปฏิบัติงานซึ่งในแตละข้ันตอนมีความสําคัญอยูแลว 
 
84.ปจจัยสําคัญของระบบคุณธรรมคืออะไร  
  ก. การไมยึดถือตัวบุคคล ข. ความเปนกลางทางการเมือง  
  ค. ความสามารถ ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ  ง. ถูกทุกขอ 
 ปจจัยสําคัญของระบบคุณธรรมมีองคประกอบ  คือ 
 1.  หลักความสามารถของบุคคล  
 2.  หลักความเสมอภาคในโอกาส 
 3.  หลักความมั่นคงในการทํางาน  
 4.  หลักการเปนกลางทางการเมือง 
 
85.ขอใดตอไปนี้คือลักษณะของการบริหารราชการแนวใหม 
  ก. มีการกําหนดตัวช้ีวัดท่ีเปนรูปธรรม  
  ข. ตองเริ่มตนดวยการกําหนดแผนกลยุทธ 
  ค. ตองคํานึงถึงผลผลิต ผลลัพธ และผลลัพธสุดทาย 
  ง. ถูกทุกขอ 
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